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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، 

رسوله رحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده و �سم هللا الرحمن ال
أرحم  نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستعمین برحمتك �ا

 .الراحمین
 تعالى: : "�اٌب: من سب الدهر فقد آذى هللا، وقول هللا-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام المجدد  

ْنَیا َنُموُت َوَنْحَیا َوَما ُیْهلِ {َوَقالُ  ْهرُ ُكَنا إِ وا َما ِهَي ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ ] اآل�ة. في ٢٤[الجاثیة:  }الَّ الدَّ
 قال". -صلى هللا علیه وسلم-الصحیحین عن أبي هر�رة عن النبي 

، عندك؟ في الصحیح. الحدیث في الصحیحین لكن التقیُّد �ما جاء في الكتاب ماذاالصحیح. 
 �طلق الصحیح و�ر�د الجنس فیشمل الصحیحین. -رحمة هللا علیه-والشیخ 

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  -"وفي الصحیح عن أبي هر�رة عن النبي  لى: ل هللا تعاقا«قال:  -َصلَّى للااَّ
ر، سبوا الدهتال «وفي روا�ة:  ،»یؤذیني ابن آدم، �سب الدهر، وأنا الدهر، ُأَقلِّب اللیل والنهار

 . » هو الدهرفإن هللا
 .فیه مسائل: األولى: النهي عن سب الدهر

 .الثانیة: تسمیة أذى هللا 
 تسمیته أذى هللا.

  "تسمیته أذى هللا".
 أذًى هلل.

 ."تسمیته أذًى هلل
 .»فإن هللا هو الدهر«الثالثة: التأمل في قوله:  
 ا ولو لم �قصده �قلبه".الرا�عة: أنه فد �كون سا��  

ه لعالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�الحمد هلل رب ا
 أجمعین، أما �عد، 

وأدخلنا و��اه الجنة �غیر  ،أجزل هللا له األجر والثواب -فیقول اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب
ن، والدهر �قول: �اٌب: من سب الدهر فقد آذى هللا. السب هو الشتم واللعن، والطع -حساب

لماذا؟ سیأتي التعلیل في الحدیث، واألذى ال �عني الضرر،  ،الزمان بلیالیه وأ�امه، فقد آذى هللا
واألذى ال �عني الضرر، یتأذى المسلم �ما یراه من منكرات، و�تأذى و�شدة لما �سمع الموسیقى 

شیًئا لم �كن، إال  أثناء الصالة وفي بیوت هللا، یتأذى لكن ما یتضرر، إذا خرج من المسجد �أن
إذا �ان هذا األذى یبلغ �ه مبلًغا یز�د مرضه فیه �أن �كون مر�ًضا �أمراض ترتفع بهذه األمور 

 ،»لن تبلغوا ضري فتضروني«قد �صل إلى الضرر، و�ال فاألصل أن األذى ال �قتضي الضرر، 
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من أكل «في حدیث:  والمالئكة تتأذى �ما یتأذى �ه بنو آدم، ،یتأذى اإلنسان �الروائح الكر�هة
یتأذون؛ ألن من �سمع مثل هذا الكالم وهو ال �عرف أو ال  »ثوًما أو �صًالا فال �قر�ن مسجدنا

إنه یتضرر قیاًسا على بني  :�قول دوال �عرف قدر هللا في نفسه ق ،�فقه شیًئا من نصوص الشرع
أزمة األمور �لها بیده  آدم، و�نو آدم ال یتضررون في الغالب في الجملة، �هللا ال یتضرر؛ ألن

 . -جل وعال-
في الجاهلیة األولى والجاهلیة الثانیة وفي البلدان التي ال  ،سّب الدهر معروف في الجاهلیة
اختصم زوج  ،أو �كثر فیها الجهل، إذا اختصم زوج وزوجته ،تعرف هللا، أو �قلُّ فیها خوف هللا

؟ الساعة ماتي عرفتك فیها، ما �قولون هذا؟ وزوجته من أسهل ما �قول: هللا ال یبارك �الساعة ال
جزء من الدهر، أنت تذم الساعة، و�قولون ما هو أشد من ذلك، لكن هذا مثال توضیحي، هذا 

 .من سّب الدهر
علیه  -أما �ون اإلنسان �صف من �اب اإلخبار مثل ما قال: یوم عصیب، من الذي قاله؟ لوط 

َیاٍل {َسْبَع لَ أو في سبعة أ�ام، في  ]}١٦}[فصلت:اتٍ ِفي َأ�َّاٍم َنِحسَ {، یوم عصیب، -السالم
و ال �قتضي ال هالمقصود ؟ نعم ما ، وفیه نحسات وفي حسوم ]٧}[الحاقة:َوَثَماِنَیَة َأ�َّاٍم ُحُسوًما

 ؛ ألن المذموم أن تسّب الدهر �ما وقع فیه-رحمه هللا-ینظر إلى السب من حیث ما أراده الشیخ 
 ، �ما سیأتي في شرح الحدیث.-جل وعال-ه األمور وهو هللا فكأنك تسّب الموقع لهذ

فقد آذى هللا، �عني أ�كم إذا سمع الموسیقى في المسجد والناس �صلون ال یتأذى؟ وهو �عرف 
وال �عرف اإلنسان �م  ،و�عرف ما ورد فیه من النصوص، �هللا إن األلم �عتصر القلب ،التحر�م
ُبْهَتاًنا َوِ�ْثًما  ِد اْحَتَمُلواُبوا َفقَ ِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ِ�َغْیِر َما اْكَتسَ {َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمؤْ صلى 

نكر نسأل هللا العافیة. صاحب الموسیقى ال یدري، �نا ننكر ونسمع من ی ]٥٨ُمِبیًنا}[األحزاب:
 و�قوة و�شدة، ثم خفت اإلنكار، لماذا؟ 

من األحیان بدون جدوى؛ ألن صاحب الجوال  والسبب في ذلك أن اإلنكار في �ثیر ،ألنه �ثر
مع أنه ال �جوز السكوت على هذا،  ،تقول، ثم لما رأى الناس قلة األثر ماذاأعجمي ما یدري 

یدخل في الصالة  الفرق بین مساجد المسلمین و�نائس النصارى، و�عض الناس  ه�عني ما فی
یدخل یده  اللصالة، ما تجد حنفیً إلى أن �سلم وهو على هذا من �اب أن الحر�ة عندهم مبطلة 

ألنها حر�ة، ولهذا �كثر في أهل الشرق، الذین �عتنقون مذهب أبي  ؛الجوال وال شيء ءو�طفي
، جمیع المصلین آذیتهم، صحیح أنه عن جهل، لكن ینبغي أن تكون مثل هذه -رحمه هللا-حنیفة 

ر الناس بها،  ،وتعم بها البلوى في مساجد المسلمین ،األمور التي تعم المسلمین ینبغي أن ُیبصَّ
و�فقهونهم في اإلسالم، ینبغي أن یوجد  ،الذین یدعونهم إلى اإلسالم ،وهذه وظیفة مكاتب الدعوة

لوحات إرشاد�ة ِبلغاتهم، قد �كون عنده هذا الشيء جائز وال إشكال فیه عندهم في بلدانهم، �مكن 
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 ،شد المذاهب في الغناء، وسماعه فسوق ما عندهم فیه مشكلة، مع أن مذهب اإلمام أبي حنیفة أ
 .لكن أمره شدید ،والتلذذ �ه �فر، في مذهب الحنفیة، لیس معناه أنه �فر مخرج من الملة

 ، هو اإلشكال إذا �ُثر اإلمساس قّل اإلحساس، �ان الناس ینكرون هذه......وأما من جاؤوا من 
 تا�ع الناس على ذلك، وصاروا �سمعون األمور �شدة، و�نكرون الوسائل التي تحملها ثم �عد ذلك ت

 �هللا .ومعها معازف، فقّل اإلنكار لهذه األمور ،األغاني �أسماء أناشید وشیالت وما أدري إ�ش
ومع ذلك  ،أحیاًنا تسمع شيء غر�ب أن یوجد مثله من مسلم في المسجد، شيء ال �حتمل التأو�ل

شيء متفق علیه،  هن �ذا، لكن فی�عض النغمات �ختلف الناس فیها هل هي من الممنوع أو م
 .�هللا المستعان

د ألن تشبیه مساج ؛أنا أقول لعموم اإلخوة من الطالب وغیرهم أن �جعلوا هذا من أولو�اتهم 
ى أجراس وصالتهم عل ،وعندهم النغمات ،ي عندهم الموسیقىذالمسلمین �كنائس النصارى هم ال

 �مخالفتهم،.المسلمین، وأمرنا  نحنوعلى �ذا، ما هو �عندنا 
 :...طالب

فالمستمع من  ،یبقى أن اإلمام قد ال �حسن اللغات األخرى  لكنإمام المسجد؟ من وظائفه هذه 
 هؤالء الذین هم أكثر مصادر هذه النغمات قد ال �فهم ما �قول.

 :...طالب
 ؟نعم

 :...طالب
وحة على لو وضع ل ،الجواالت، لو وضع لوحة على �اب المسجد قوالأغ :هو نسمع من �قول

 ألنه یتخذ عادة مشكلة.  ؛�اب المسجد �ان أحسن
 :...طالب

�عینه، خلي الكالم في العموم، وعند من �ملكون التأثیر على أمثال  اال، أنت تقصد شخًص 
م دعهؤالء، مثل مكاتب الدعوة التي �سلم على أیدیهم أعداد �بیرة، مؤثر�ن بال شك، و�نبغي أن تُ 

وما انتشر الرفض إال  ،افعة و�المال؛ ألن المال من وسائل الدعوةالمكاتب بوسائل الدعوة الن
نَّة  ونحن قادرون على ذلك �المال. ،بدعمه �المال، فلننشر السُّ

 :...طالب
سیماه سیما  اي �حسن اللغات یتعین علیه هذا، أما أن یترك الناس هكذا، الغر�ب أن واحدً ذال

 من طالب العلم، اواحدً  رأیتسلمنا  ماموسیقى، ل العلم وطلب العلم والفضل والصالح �ان جواله
�هللا ما  :ین صاحب الموسیقى؟ قال: هذا، وجه مبارك على ما �قولون، یوم قلت له قالأقلت: 
 ي �جنبي.ذحسبه جوال الأنه جوالي، أدر�ت 
 :...طالب
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 على �ل حال تقول له �ذا.
 :...طالب

یتصل على الجوال وفیه هذه النغمة،  من أم هو صاحب الجوالهل اًرا مسألة اآلثم �حثنا مر 
ي یتصل. ذصاحب الجوال متسبب، صاحب الجوال متسبب. وهذا هو المباشر في إثارتها ال

 ماي ما یدري معذور. من تعرف أن هذه... ال تتصل ذالفي یدري، و�ال ذیدري عن، �قول ال
 الضرورة؟ عیالك عندك. 

 :...طالب
لعیال بنغمة موسیقیة، �لمه وقال: ابن حزم ما هو �إمام؟ واحد من ا معي مرة رن الجوال و�ان

؟ قلت: ما تعرف ابن حزم إال هذا؟ ما تعرف ابن حزم في أمور ایبیح هذه، ابن حزم ألیس إمامً 
ا َفال َتُقْل َلُهمَ {تلزك على جبل، ترضى أن �كون إمامك من �قول: لو لم یرد في حق الوالدین 

لك هذا؟ ابن حزم یلجأ له عند هوى  ا�صیر إمامً أن ، ترضى لجاز قتلهما ]٢٣}[اإلسراء:ُأفٍّ 
 ورحم الجمیع. ،النفس، ما یرتضیه في �ل شيء، رحم هللا ابن حزم

 :...طالب
ال ما هو معتبر مع النصوص الصر�حة، ابن حزم یبطل �ل ما ورد في الباب، �ل ما ورد فیه 

 موضوع عنده، قول الحافظ العراقي: 
 لشیخه عزا �قال              ما الذيأ.................. 

 ال تصغ البن حزم المخالف.            فكذي عنعنة �خبر المعازف
 :...طالب

 ین؟ أ
 :...طالب

برة ؟ على �ل حال العبرة �النّص، العأو في المدینة فقطال ال في غیره، عند المالكیة في الباب، 
 �النّص. 

 :...طالب
ل ذا ثبت النّص �ما قال اإلمام مالك نفسه: إذا جاء نهر هللا �طعلى �ل حال العبرة �النّص، فإ

 یؤخذ من قوله و�رد إال صاحب هذا القبر. قل، �لٌّ نهر مع
ْهُر}وقول هللا تعالى:  ْنَیا َنُموُت َوَنْحَیا َوَما ُیْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ [الجاثیة:  {َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

ذه األ�ام بتتا�عها أسبوع أو یوم ثم یوم، أسبوع ثم أسبوع مع أسبوع شهر وهكذا ، هه] ما فی٢٤
وثالثین ألف سنة ما  �عض الدهر�ة قالوا: ست ،ها �عضهمسنة إلى أن تمضي السنون، وحدَّ 

{َنُموُت َوَنْحَیا غیرهم،  ء�جيو  ي هؤالءیبقى من هؤالء شيء وال رمیم وال تراب وال، خالص ینته
ْهُر}َوَما ُیْهلِ  غیر هذا، نسأل هللا العافیة،  ها فیمو  ،] رحم تدفع وأرض تبلع٢٤[الجاثیة:  ُكَنا ِإالَّ الدَّ
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ْهُر} ْنَیا َنُموُت َوَنْحَیا َوَما ُیْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ ]  �عني ال ٢٤[الجاثیة:  {َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ
{َنُموُت َوَنْحَیا إال هذه الحیاة،  همشر�ین وغیرهم ما فی�قرون ببعث، هذا من منكري البعث من ال

ْهُر} ، -جل وعال-ال ینسبون ذلك إلى هللا  ،] والمهلك هو الدهر٢٤[الجاثیة:  َوَما ُیْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ
َت {َأَفَرَأیْ و إال ظرف تعیش فیه، ظرف تعیش فیه، ، الدهر ما ه-جل وعال-ماتة هلل اإلحیاء واإل

إال ما وضعت  هما فی ]٢٠٦: ٢٠٥ُثمَّ َجاَءُهْم َما َ�اُنوا ُیوَعُدوَن}[الشعراء. ْعَناُهْم ِسِنینَ ِإْن َمتَّ 
، ال، اآتیً  امضى أو یومً  ااأل�ام تعاتب یومً ففي هذا الظرف، هو الذي ینفعك أو �ضرك، و�ال 

إن أتیت �ما ي تفهم ما ینفعك و�ضرك، فذألنك أنت العاقل أنت المكلَّف ال ؛العتاب �له علیك
 .ینفعك فهو العقل مع الدین الموِجه للعقل، و�ن ارتكبت ما �ضرك فهو السفه والجهل

ْنَیا َنُموُت َوَنْحَیا َوَما ُیهْ   ْهرُ ِلُكَنا إِ {َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ ] الدهر�ة الذین ٢٤[الجاثیة:  }الَّ الدَّ
المشر�ین وهم منهم، هناك نوع ال �قرون ببعث، بل قد  ال یؤمنون ببعث هذا �المهم، مثل �الم

ُ�فَهم من �المهم أنهم ال �قرون �موت حقیقي، وأن مجرد الروح تنتقل من شخص إلى شخص، 
ع في الفلبین نو  :تناسخ األرواح، �قولون  ،ون أهل التناسخسمَّ أو من مكان إلى مكان، وهؤالء �ُ 

ل من مكان آلخر بیكون أحسن من ینتقه لن �موت، ألن ؛منهم، ومثل هؤالء �سهل علیهم القتل
ین أسأل هذا الشخص عن أبیه وجده في حقیقته جنون، �ُ  ،ي هو فیه، وهذا في حقیقته جنون ذال

 ؟ذهبوا
 :...طالب
 فیه؟ ماذا نعم،

 :...طالب
�عث األمة والقومیة من جدید و�حیاؤها من جدید �عث معنوي ما هو، ما له  ،ال ال ال، البعث

 .بهذا عالقة
 :...طالب

 .األمة �أنها میتة فبعثوها سیاسي معناه أنحزب ما هو من هذا النوع،  ،ال ال 
 :...طالب

 �القومیة.
 :...طالب

لدهر، هم منهم، شرع هللا. �هللا المستعان. في الشعراء �ثیر في الشعراء في الشعر �ثیر سّب ا
 ولكن إذا جاء ممن �قتدى �ه و�ذا فالمراد �ه مجرد اإلخبار، ولذلك �قول:

 وطب نفًسا إذا حكم القضاء            دع األ�ام تفعل ما تشاء 
فمثل هذا ال �ظن �ه أنه �سّب  ،-جل وعال-�عني القضاء والقدر من هللا  ،أو �ما حكم القضاء

 .-وعال جل-الدهر السّب الذي مفاده هو سّب هلل 
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�قول: في الصحیح عن أبي هر�رة، والحدیث في الصحیحین، وهذه �لمة معروفة عند أهل العلم:  
في الصحیح، والمراد �ه جنس الصحیح، فیشمل الصحیحین، وأحیاًنا �قال في الصحیح �عني في 

 .الحدیث الصحیح ولم �كن في واحد من الصحیحین
قال هللا تعالى: یؤذیني «قال:  - علیه وسلمصلى هللا-في الصحیح عن أبي هر�رة عن النبي  

، آدم أبو البشر، وابن آدم �ل من انتسب إلیه ،ابن آدم »�سب الدهر«یؤذیني ابن آدم،  »ابن آدم
، وأنا »�سّب الدهر وأنا الدهر«من ذر�ته إلى یوم القیامة، �ل واحد منهم �قال له: ابن آدم، 

ن مفأثبت الدهر  ،»وأنا الدهر«ماء هللا تعالى، لقوله: الدهر، ذهب ابن حزم إلى أن الدهر من أس
 .أسماء هللا الحسنى

 -فیكون هللا ،الدهر هو اللیل والنهار، �أنه �قول: وأنا الدهر أقلب الدهر »أقلب اللیل والنهار« 
عبارة عن  ،، الدهر هو عبارة عن اللیل والنهار�صلح وهذا ال ،عنده مقلِّب ومقلَّب -جل وعال

قلب هذا معناه أنا الزمان الذي �كون فیه اللیل والنهار وأنا أفأنا الدهر  :النهار فإذا قالاللیل و 
 .الزمان وهذا الدهر �یف شاء أقلبه �یف شاء

 :...طالب
 سمعته؟

 :...طالب
 �عني عند ابن حزم، هل أتى على لسانه حین من هللا؟ 

 :...طالب
 أنا أسألك إلزاًما البن حزم.  ،ال

 :...طالب
 ما جاء فیه �لمة الدهر یلزمه. �یف تنطق �النصب؟ الدهَر؟  و�ل

 :...طالب
حسب ما یرد علیه من العوامل، إن دخل علیه ناصب فهو منصوب، و�ن تجرد من العوامل فهو 
مرفوع یرجع إلى األصل، ال ما له عالقة. أو تقصد نصب الهاء الدَهر؟ أنا الدهُر مرفوع هنا 

 هذا هو؟  فقطأم ء هللا؟ �الم له �قیة توضحه من أسما ا�صلح أن �كون اسمً 
 :...طالب

في حدیث  -جل وعال-والمتكلم هو هللا  ،وأنا الدهرُ  ،لو رو�ناه �الضم :لك أصبح نعم، �قول
قدسي، �عني من �اب المبالغة في إثبات ما أثبته هللا لنفسه، نثبته اسًما من أسماء هللا؛ ألنه أثبته 

ي، وهذا من �اب المبالغة في إثبات ما أثبته هللا �كون اسًما من لنفسه في هذا الحدیث القدس
ر ؛أسمائه على ما یلیق �جالله على هذا القول، و�ن �ان غیر معتبر الحدیث  ،ألن الحدیث مفسَّ

ر، الدهر الذي تحدث عنه أهل الجاهلیة ومن جاء �عدهم من  الدهر أال  -سبحانه وتعالى-ُمفسَّ
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فیستحیل أن  ،أال �عنون بذلك الزمان؟ نعم هو �قلب اللیل والنهار ،لي�عنون بذلك األ�ام واللیا
، �عني مثل اختالف المعنى �اختالف اإلعراب في -جل وعال-�كون المراد �الدهر هو هللا 

؟ ما �مكن؛ ألنه یف ُیتصَوّر النصب في هذا الموضعلكن � ،»ذ�اة الجنیِن ذ�اُة أمه«حدیث: 
الروا�ة غیر صحیحة أوًال، لكن لو صحت وصححها من  » أمهذ�اُة الجنین ذ�اةَ «في حدیث" 

فإذا نزع  ،رأى القول �ما ینشأ عنها، قالوا: منصوب على نزع الخافض، ذ�اة الجنین �ذ�اة أمه
وهذا معروف  ،فال بد أن یذ�ى الجنین مثل ما تذ�ى أمه ،الخافض صار ذ�اة الجنین ذ�اَة أمه
 تنصب على نزع الخافض: وأنا �الدهر؟ ممكن؟ ما �مكن.عند الحنفیة، لكن اآلن هل �مكن أن 

 :...طالب
ة ، والمهِلك في الحقیقما �قع في الزمان من اإلهالك لهمما �قصدون االسم هلل، هم �قصدون  ،ال

، اآلن لو �أتي شخص �سیارته و�دهس آخر، أنت تشتم السیارة إذا -سبحانه وتعالى-هو هللا 
ف، للیل والنهار ما لها أدنى تصرُّف بذاتها، فأنت تشتم المتصرِّ تشتم قائد السیارة؟ اأم شتمت 

خاء �عني �ما فیهما من ر  »وأنا الدهُر أقلب اللیل والنهار«تعالى هللا عما �قولون، ولذلك قال: 
 وشدة، من رخاء وشدة، فإذا سببت الدهر �سبب هذه الشدة فأنت تسبُّ الفاعل لهذه الشدة الموقع

 �قول؟ ماذاالظرف، لهذه الشدة في هذا 
 :...طالب

د هذه قاعدة عنصّح ال ُیتكلَّف اعتباره والذي ال � ،، وال صحت �ه روا�ة أصالً ءال هنا ما تجي
ا�حث فما ثبت، إن ثبت أم ثم تجیب عنه، الكالم هل ثبت  ائً تفترض شیأن أهل العلم، ما هو 

 عن الحل.
 :...طالب

[آل }نَّاسِ ا َبْیَن الُم ُنَداِوُلهَ {َوِتْلَك اَأل�َّا، »والنهار أقلب اللیل«، »أقلب اللیل والنهار«یبینها 
 نداولها بین الناس، یوم یتضرر هذا، و�وم ینتفع هذا، و�وم یتضرر هذا البلد أو، ]١٤٠عمران:

. ومعروف ]١٤٠:[آل عمران}ُم ُنَداِوُلَها َبْیَن النَّاسِ {َوِتْلَك اَأل�َّاهذا المكان، أقلب اللیل والنهار، 
 .]٢٦[آل عمران:}ِزُع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاءُ ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنْ {

 :...طالب
 فیه؟ماذا  ،ه الدهر �معناه الشرعي تقلیب اللیل والنهارن�معنى أنه �خبر عن هللا �أ

 :...طالب
عم، الدهر ما والدهر جامد ال یتفاوت، جامد ال یتفاوت، ن :نعم، أسماء هللا �لها حسنى، �قولون 

دام جامًدا ال یتفاوت، ولیس فیه أحسن وال حسن وال أسوأ، واألصل فیه أنه متصرٌَّف فیه ال 
قال «من الذي �قلب اللیل والنهار؟ هللا؛ ألنه �قول:  »أقلب اللیل والنهار«ُمتصرِّف، ولذا �قول: 

ال تسبوا «، »هو الدهرال تسبوا الدهر فإن هللا «في الحدیث القدسي. وفي روا�ة:  »هللا تعالى
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�معنى ما سبق تأو�له �ما تقدم من أنهم �سبون الدهر �سبون الزمان  »الدهر فإن هللا هو الدهر
ینصرف على موِقع هذه  قول �ما وقع فیها، والسبب والسب�سبون اللیالي واأل�ام �ما وقع فیها، أ

 �قول؟ ماذاالشدائد، وما وقع في هذه األ�ام مما �كرهونه. 
 ...:طالب

 اللیل والنهار؟ من آ�ات هللا.
 :...طالب

ال لیس من أسماء هللا، ما �قوله من یتصور ما یتكلم �ه، والحدیث �شرح �عضه �عًضا، أقلب 
 اللیل، نعم.

 ؟ ماذا 
 :...طالب

 ین؟أ
 :...طالب

ما نبحث في سند الحدیث، سمعنا وسلمنا وانتهینا، وقد أحسن من انتهى  ،الحدیث في الصحیحین
ي ما سمع، قد أحسن، لكن �ونهم قالوا أو لهم أتباع �قولون و�نشرون ما عندنا إال النص الذإلى 

وعندنا فهمنا للحقیقة على وجهها من النصوص الشرعیة أن الدهر ال �ستطیع أن �صنع  ،أمامنا
 -جل وعال -یز�د في البرد، فالمتصرف هو هللاوال  ،وال یز�د في الحر ،شیًئا ال �حیي وال �میت

 و�داول هذه األ�ام بین الناس، یوم شدة و�وم رخاء. ،لقوله: أنا أقلب اللیل والنهار
 : فیه مسائل: -رحمه هللا-قال 

الدهر، وعرفنا أن سّب الدهر ال �جدي شیًئا،  األولى: النهي عن سبِّ الدهر، النهي عن سب
عصاه أخذها شخص �مشي أعمى و�یده عصا، فمّر �سیارة وما حس بها، اصطدم بها، فأخذ 

امه بها؟ الذي أوقفها في ال؟ من الذي تسبب في اصطدأم ، هل هذا من العقل �عصاه�جلدها 
جماد وقف في هذا، ف؟ الذي أوقفها في الطر�ق، هذا الذي �ستحق العقو�ة، أما السیارة الطر�ق

صرف لما ذ�ر من أن الدهر لیس بیده أي ت ،�قول: فیه مسائل: األولى: النهي عن سبِّ الدهر
، فمن سبَّ الدهر سّب -جل وعال-ع وال ضر، و�نما المتصرف والنافع الضار هو هللا فال في ن

 .-سبحانه وتعالى-من أجل شدٍة وقعت فیه فهو سابٌّ لمن أوجد هذه الشدة، وهو هللا 
َوَرُسوَلُه  َن للااََّ {ِإنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذو: -جل وعال-الثاني: تسمیته أذًى هلل، وثبت األذى هلل، في قوله 

ْنَیا َواآلِخَرةِ َلَعَنُهُم للااَُّ   .-جل وعال-أذًى هلل  وهو مؤٍذ هلل، تسمیته ]٥٧}[األحزاب: ِفي الدُّ
؛ ألن من لم یتأمل أثبت الدهر اسًما من أسماء هللا »فإن هللا هو الدهر«الثالثة: التأمل في قوله:  
تسمى �الدهر؛  -جل وعال-لواقع، وأن هللا ، و�ذا تأملت وعرفت حقیقة الحال عرفت ا-جل وعال-
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ألن الدهر �عني في الخبر نسب الدهر لنفسه؛ ألنه هو المتصرف فیه والموقع فیه ما ینفع وما 
 .�ضر

 ..الرا�عة:. 
 :...طالب

 ؟نعم
 فیه؟ ماذا 

 :...طالب
بون الذي �ظهر أنها مشاكلة مشاكلة، �س »�سبُّ الدهر، وأنا الدهر«ال، ما هو مجاز. �قول: 

والمشاكلة أسلوب معروف  ،»وأنا الدهر«ومن �اب المشاكلة والتنزُّل في األسلوب قال:  ،الدهر
َئٌة ِمثْ {َوَجَزاءُ : -جل وعال-في علم البد�ع، في علم البد�ع، �ما قال  َئٍة َسیِّ  ]٤٠شورى:}[الُلَها َسیِّ

ني، ألنها معاقبة للجا ؛یئةوالثانیة حسنة لیست �س ،ألنها جنا�ة ؛سیئة سیئة مثلها، األولى سیئة
 فهي حسنة وقال الشاعر:

 قلت اطبخوا لي جبة وقمیص     قالوا اقترح شیًئا نجد لك طبخه
اطبخوا لي جبًة وقمیًصا، هذا مشاكلة، ومن المشاكلة والمجانسة في التعبیر قول عمر في صالة 

ن میة، إًذا ما تكون؟ هذه التراو�ح: نعمت البدعة، هي في حقیقتها لیست ببدعة ال لغو�ة وال شرع
ابتدعت �ا عمر، فقال: نعمت البدعة، وهم یذ�رون في المشاكلة  قال: �اب المشاكلة �أن قائالً 

، إنك ابتدعت :فعلت �ذا وهو ما قال، مثل ما قال أحد :�قول �عني �أن قائًال  ،حقیقة أو تقدیًرا
 ر، فقال: نعمت البدعة.أو خشیة أن �قول قائل ابتدعت �ا عم لكن تقدیًرا �أن قائًال 

�قصد  ولو لم -جل وعال-الرا�عة: أنه قد �كون سا��ا ولو لم �قصده �قلبه، أنه قد �كون سا��ا هلل 
 �قلبها و�نما هو یوجهه للیل والنهار، واللیل والنهار بید هللا ،-جل وعال-هذا السّب أنه موجٌه هلل 

یرة ؤالء أو هذا في رغٍد من العیش، وفي مدة �سكیف شاء، واأل�ام یداولها هللا بین الناس، تجد ه
قوم �ینقلب هذا إلى بؤس وشدة، وهو �ما �سبت یداه، إن هللا ال �ظلم مثقال ذرة، هللا ال �غیر ما 

حتى �غیروا ما �أنفسهم، حتى �غیروا ما �أنفسهم، في الجلیس الصالح للمعافى بن عمران 
أن قوًما من ز�ادة الترف عندهم استنجوا النهرواني نقل �سنٍد صحیح عن الحسن البصري 

 م انقلبتث ،�الخبز، فما لبثوا إال �سیًرا حتى أكلوا العِذرة، هذا الذي استنجى �الخبر أ�امه في الرغد
ء، وهو الموقع لهذه الشدائد �عد الرخا ،هو المقلب لهذه األمور -جل وعال-هللا  ،إلى بؤس وشقاء
 .]٣٠[الشورى:ْیِد�ُكْم َوَ�ْعُفوا َعْن َ�ِثیٍر}{َفِبَما َ�َسَبْت أَ لكن هم السبب 

 :...طالب
 �سب السماء لماذا؟ 

 :...طالب
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 ؟ هل هو �سبب تصرف هللا فیها وما وقع فیها؟ ماذامن أجل 
 :...طالب

یر�ط الحزام وانكشف شيء من  شخصألدنى شيء �سّب،  ئ�ا شیخ �عض الناس خلقه سی
 خلق �ضره، نسأل هللا العافیة.عورته فلعن الحج، �عض الناس عنده سوء 

 :...طالب
 رضوان؟  اتسأل. أ� أن ما ودي

 :...طالب
 �قول؟ماذا 
 :...طالب
 تقول أنت؟  ماذاوأنت 
 :...طالب
 فهمت؟ أعطني إ�اه. ماذاسمعت من المشا�خ؟ أنت حضرت عند �ل المشا�خ.  ماذا

 :...طالب
 قال الشیخ؟  ماذاأنت حضرت التوحید عند ابن جبر�ن؟ 

 :...بطال
 أدري أدري.

ء، أیلول : قول الیوم األسود وغیره هذه �ثیرة عند الناس، األسبوع األسود، السنة السوداطالب
 األسود.

 یوم عصیب، إذا �ان مجرد اإلخبار عما وقع فیها فقد وافق فیه هذا الشيء. 
 سماحة الشیخ؟ اطالب: متى �كون سب� 
فهو �سب الموقع، إن �ان �خبر أن هذا الیوم  ألنه وقع فیه هذا األمر ؛سّب �أن �سب الدهر

 ما علیه شيء.فوقع فیه �ذا 
 :...طالب
 .�تب في األسماء الحسنى �ثیرة توجد
 :...طالب

 ه للشیخ ابن �از وذ�ر فیه ما ثبت عنده فیها، في فتاوى الشیخ.جّ وُ  سؤاًال  رأیتأنا 
 :...طالب
 ؟ماذا

 :...طالب
 الدنیا، ورسوله ذم الدنیا.ذم  -جل وعال-ال، ذم الدنیا، هللا 
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 :...طالب
 هي؟ ما

 :...طالب
 ال، هي ُتسب أو ُتذم �قدر تأثیرها على اآلخرة، أما من استعملها فیما یتوصل �ه إلى مرضاة هللا

 وجناته فهي مزرعة، مزرعة على حسب ما تضع فیها.
 :...طالب

ه �قع فیه حر شدید، و�قع فی نفسه، الر�ح فرع مما �قع في الدهر، فرع مما �قع في الدهر، الدهر
 برد شدید، و�قع فیه حروب، و�قع فیه أشیاء، من فروعها الر�ح التي قد تؤذي.

 


